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Torne as suas fotos
em pura magia:
		
A Fujifilm apresenta o seu mais elegante papel: Papel Digital
Fujicolor Crystal Archive Pearl
Este papel a cor de halogenetos de prata é verdadeiramente
impressionante: para além das qualidades do papel profissional,
incorpora partículas tipo seda, originando um aspeto suave, com uma
base espessa e elevada resistência.
O que vai adorar: Alguns momentos são puro ouro, mágicos,
verdadeiras “pérolas” na vida. Agora, pode captar essas memorias
com um papel fotográfico elegante Os cristais tipo seda conferem um
efeito brilhante e um toque suave impressionante às suas fotografias de
paisagens ou retratos - elegantes, bonitas, como que mágicas. Vai muito
além da fotografia; dando-lhe vida.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO
• Elevado brilho com efeito pérola efeito
• Excelente nitidez, excelente estabilidade 		
de imagem
• Reprodução de cores vivas Ampla gama 		
de cores
• Densidade máxima
• Pretos profundos, destaques mais puros
• Desenvolvido para os tipos de processos 		
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Decoração de parede impressionante

Ocasiões especiais
pedem algo sublime
• Os retratos tornam-se mais bonitos graças à
excecional nitidez e aspeto do papel
• As fotos de casamentos conseguem um aspeto elegante e		
valioso
• Crie a diferença nas suas imagens comerciais e moda 		
com um incrível efeito pérola

SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
Papel Digital Fujicolor Crystal Archive Pearl disponível na
superfície Glossy.
Impressões e postais de
elevada qualidade

ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (245 µm)
TAMANHOS DISPONÍVEIS
Diversa larguras de 10.2 cm (4 pol.) a 127.0 cm (50 pol.). O
cumprimento varia em função da largura.

Glossy

COMO ENCOMENDAR
O Papel Digital Fujicolor Archive Pearl encontra-se disponível
no seu contacto local Fujifilm.
Para mais informações consulte www.fujifilm.eu/pt

QUALIDADE FUJIFILM
Pode confiar no nosso papel fotográfico,
quer seja um fotógrafo profissiona ou
um amador avançado
A nossa gama de papel de halogenetos de prata oferece uma qualidade excecional e tem o produto ideal
para si, independentemente das suas necessidades.
Todos os nossos tipos de papel fotográfico garantem:
• Incrível longevidade de cor
• Brancos brilhantes
• Tom continuo

